
МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ 

ӨЗІН-ӨЗІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУШЫЛАР АРТЫҚШЫЛЫҚТАРДЫ ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНАДЫ 

Егер сіз өзін-өзі жұмыспен қамтыған азамат болсаңыз, өз қызметіңізден кіріс алсаңыз, бірақ салық 

органында жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген болсаңыз, сізге қанша және қайда төлеу керек? 

СІЗДІҢ ТАҢДАУЫҢЫЗ БАР 

«Өздігінен төлеуші» нұсқасы 

Жеке төлеуші ретінде жарналарды 1 ең төменгі жалақының 5% немесе 2 125 теңге мөлшерінде 

төлеңіз. 

«БЖТ төлеуші» нұсқасы 

Егер сіз жеке қосалқы шаруашылықтың қызметкері, отбасылық кәсіпорынның айлық төленбейтін 

қызметкері, жұмыскерлері жоқ кәсіпкер болсаңыз және сіздің жылдық кірісіңіз 1 175 АЕК-тен 

немесе 3,2 миллион теңгеден аспаса, онда сіз бірыңғай жиынтық төлемнің (БЖТ) төлеушісі бола 

аласыз. 

• республикалық және облыстық маңызы бар қалаларда тұратындарға 1 АЕК немесе 2 651 теңге; 
• ауылдық жерде тұратындарға 0,5 АЕК немесе 1326 теңге. 
 
Мұндай жағдайда БЖТ үш қордың арасында бөлінеді  және салық төлеу есебіне жүреді: 

• 30% - зейнетақы қорына; 
• 40% - ӘМС қорына (әлеуметтік медициналық сақтандыру); 
• 20% - әлеуметтік сақтандыру қорына; 
• 10% - тіркелген жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына табыс салығын төлеу 
 
Жарналарды қолма-қол ақшамен де, екінші деңгейлі банктер мен «Қазпошта» бөлімшелерінің 
кассалары арқылы «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» ҰАҚ банктік 
шотына  аударыммен де төлеуге болады. 
 
Төлемдер мен жарналарды аудару үшін реквизиттер 
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ҚЫЗМЕТКЕР ҮШІН Төлем мақсатының коды - 121 
ЖК және АҚШ ЖТ ҮШІН Төлем мақсатының коды – 122 
 
Сондай-ақ, Kaspi.kz мобильді қосымшасы арқылы, Халық банкі, QIWI және KASSA 24 
терминалдары арқылы 
 
QIWI және KASSA 24 терминалдарында төлем жасау бойынша нұсқаулар 
 
1.Терминал мәзірінде «айыппұлдар, салықтар, мемлекеттік қызметтер» немесе «қызметтерге ақы 
төлеу» бөлімін таңдаңыз. 
2. «Басқа төлемдер» бөліміне, содан кейін «Медициналық сақтандыру қоры» қызметіне өтіңіз. 
3. ЖСН мен аты-жөніңізді енгізіңіз. 
 4. Тізімнен кезеңді таңдаңыз. 
5. Төлем жасаңыз және «төлеу» түймесін басыңыз. 
6. Чекті электрондық поштаңызға жіберіңіз немесе басып шығарыңыз. 



 
ЖАРНА ТӨЛЕУДІҢ МАҢЫЗДЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ 
 
Төлеушінің өзі де, үшінші тұлғалар да ол үшін төлей алады, төлем жасалған айды (кезеңді) 
міндетті түрде көрсетіңіз. 
 
2-3 жұмыс күні ішінде қайтарымды тексеру қажет. Бұл ақша аудару кезіндегі  ЖСН немесе аты-
жөніңді дұрыс көрсетпеу, дұрыс есептелмеген мәмілелер мен аударым базасының 10 минималды 
жалақы мөлшерінен асып кетуі сияқты жіберілген қателіктерге байланысты болуы мүмкін. 
 
Шамадан тыс немесе қате есептелген қаражат болған жағдайда «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясының бөлімшесіне жүгіну керек, растайтын құжаттар қоса тіркеліп, 
белгіленген нысанда қайтаруға өтініш жазыңыз. Өтінімдерді қарау мерзімі - екі апта. 
 
Жарнаны үш ай ішінде төлемеген жағдайда азамат медициналық көмек алуды МӘМС пакетінде 
тоқтатады. Бұл жағдайда оған  тегін медициналық қызметтің кепілдендірілген көлеміндегі 
(ТМККК) бастапқы және жедел медициналық көмек қол жетімді болып қала береді. 
 
1406 номері бойынша  сақтандыру қорының байланыс орталығынан, сонымен қатар www.fms.kz 
сайтынан міндетті сақтандыру туралы көбірек біле аласыз. 
 
 


